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Holtinck gehouden op 't erve Swierink in 't karspel Goor 5den Novemb. 1763.
Coram den oud secretaris Pothof namens den Heere Graave van Wassenaer Heere van 't
Twickelo, Laage, Weldam etc op heeden Verwalter Marken Richter.
Assessoren: den HWgb Heer van 't Wegdam en den HWgeb Heer Bentink op Heekeren.
Ingevolge gedaane en gepubliceerde kerkenspraaken de navolgende Goedheeren en
Erfgenaamen, neffens den Verwalter Marken Richter alhier gecompareert, als namentlijk den
HWgeb Heer van 't Wegdam, den HWgeb Heer van Ittersum Rentmr van Sipkeloo en Albergen,
de HWgeb Heer Bentinck weegens Heekeren de Verwalter Landrentmr H.J. Bos naamens de
Provintie, de secretaris J.C. Pothof wegens Senkeldam, Burgerm Menger wegens Geusendam,
Burgem Weerman en Hulsken wegens het Nihuys in overweginge hebbende genomen.
1. Dat vermits in veele jaaren over dese marke geen Holtink of Goedsheeren vergaaderinge
gehouden is en dat ook geen markenboek voor handen zij, is in de eerste plaats goedgevonden,
den Heere Marken Richter te versoeken soo als versogt bij dezen om een nieuw markenboek aan
te leggen en daar in deeze en alle vordere Goedsheeren resolutien te doen registreren en soo veel
doenelijk ondersoek te doen naar het oude markenboek.
2. En alsoo sederd veele jaaren ook eenige gemeene gronden in de marke aangegraven en
zeekerlijk ook veele abuysen sullen ingeslopen zijn die nood saakelijk dienen ondersogt en
geredresseert te worden en sulks om de kortheid des tijds op deezen holtinck niet kunnen worden
ondersogt, maar dat daar toe Gecommitteerden dienen benoemd en gequalificeert te worden om
neffens den Heere Marken Richter off desselfs Verwalter alles t'examineeren, daar van een
rapport te formeeren en de nodigste saaken te schikken en te vereffenen op approbatie van de
gesamentlijke Goedheeren, zoo zijn tot het uytvoeren van dien neffens den Heere Marken Richter
off Verwalter gequalificeert de Heeren van 't Wegdam, Bentinck van Heekeren, de Verwalter
Landrentmr H.J. Bos en oud secretaris Pothoff en de wijl een seekere bepaalinge van jaaren moet
gemaakt worden binnen welke de gronden moeten worden gerekend, om getaxeert en betaalt
worden, soo is na deliberatie verstaan dat alle gronden welk bewijslijk binnen drie en dertig
jaaren sijn aangemaakt, zullen worden opgenoomen en getaxeerten ten profijte van de marke
betaald het schepel veldgrond met sestien gulden en het schepel groengrond met twintig gulden,
dog sal in het vervolg niemand eenige gemeene gronden buyten kennisse van den heer
Markenrichter en Goedheeren moogen aangraaven bij een boete van ggulden gelijk ook niet op
gelijke boete eenige huyzen off schoppen op de gemeente buyten kennisse als voren moogen
geset worden, sullende de geswoorens hier op nauwkeurig passen en d'overtreeders aan den
Heere Markenrichter aanbrengen, gelijk zij ook binnen ses weeken sullen overgeeven een exact
register van alle onberegtigde wooningen, huyzen en schoppen binnen bovengem. tijd op de
gemeente geset, mitsgaaders van alle gronden die binnen voornoemde tijd aangegraaven zij.
3. En dewijl door het mayen en steeken van brandplaggen op de groengrond de gemeente seer
benadeeld word, is goedgevonden dat van nu voortaan niemand eenige brandplaggen op de
groengronden sal moogen mayen of steeken bij een boete van vijf ggln.
4. De Geswoorens door den heer Markenrichter reeds aangesteld met namen Broil, Luttikhengel
en Bronninkreef werden gecontinueert en tot nieuwe daerbij gevoegd en aangesteld Jan Krooshop
met recommandatie om in allen deelen hun pligt waar te neemen waar toe zij den markeneed
hebben afgelegd.
Aldus gedaan en geresolveert als voren. Was getekend.
Wolt. Pothoff
H.J. Bos VLR
J.H. van Coeverden
J.C. Pothof
O.M. Bentinck
Jan Menger
H.v. Ittersum rentmr
G.J.H. Weerman
Pro Vera Copia H. Zegers

Ingevolge publicatie van den 9 en 16 July holtink gehouden op het erve Swierink den 22 July
1769.
Coram Dr J.C. Pothoff thans wegens sijn excellentie mijn Heere Grave van Wassenaer Obdam
als Heere van het Weldam erfmarquenrigter des karspel Goor verwalter Marken Richter.
Assess. de heer Bos verw. Landrentmr en de heer Zegers wegens Weldam.
Zijnde verders erscheenen de volgende Goedheeren de Hoogwelgeb gestr Heer van Ittersum tot
Oosterhof naemens desselvs Heer soon de rentmr van Sipculo en Albergen, de Hoogwelgeboren
Heeren van Coeverden toe Wegdam, Bentink naemens Hekeren, de Hren Dr van der Sluis
wegens Houwhedde, secret. Pothoff wegens Senkeldam, burgermr Menger wegens Geusendam
en burgermr Seemsmaker voor de stad Goor wegens het erve Nijhuys.
1. Door de Verwalter Marken Richter en Gecommitteerden sijnde overgegeven een memorie
van de aangegraven gronden soo als door hun conform de vorige resolutie is opgenomen en door
de Hr verw Landrentemeester Bos daarop sijnde voorgedragen, dat de post bij Meerman niet
konde aanneemen te betaalen voor en aleer daer over ordres van de Heeren ordinaris
Gedeputeerden gevraagt hadde, is door de presente Goedsheeren verstaan dat over alle de
aengegravene gronden voor als nog geen formeele resolutie te neemen voor en aleer voorgemelte
Hr Bos omtrent de intentie van HEd mog onder regt is, wordende die Hr versogt die hoe eerder
hoe beter te vragen en op de eerst komende vergaederinge hier van informatie te willen geven,
ten einde vervolgens over voorseide aengegraven gronden een formele resolutie genomen word.
2. Vervolgens word de vorige resolutie omtrent de aengravinge geinhareert en den Heere
Marken Richter mits deesen expres gequalificeert om de gemene gronden die nae voorschr
resolutie sijn aengegraven ten eersten te doen removeren en de boete daar op gestatueert sonder
conniventie te innen en de verweigerende daar voor gerichtelijk te convenieren.
3. Vervolgens door de Verw Marken Richter sijnde voorgedragen dat neffens de
Gecommitteerden in conferentie geweest is en over de vesp. der verbijsterde gronden een
provisioneele resolutie genoomen hadden, welke resolutie thans geapprobeert wordt met
bijvoeginge dat aan de eygenaeren van dat verbijsterde land een rekeninge van haar agterstand
gerichtelijk sal worden ter hand gestelt met summatie om deselve binnen een maand te voldoen
of anders indien als dan in gebreken blijven men sig daar over bij hun Ed Mog de Hren ordin.
Gedeputeerden beklagen sal.
4. Wordende verders de 3de articul van de voorige resolutie nopens het majen van
brandschadden mits deesen geinhareert en verders verstaan dat meede geen torf uit de groengrond
sullen mogen maeken of gestoken worden op een dubbelde boete ad tien goudguldens en de
geswoorens gerecommendeert hierop nauwkeurig agt te geven en bevindende ter contrarie
doende aenstonts aan de heere Marken Richter of desselfs verwalter kennisse te geven om tegens
de overtreders nae marquen resolutie te handelen en de gemaakte turf of schadden stukkent te
laten slaan.
5. Verders is geresolveert dat de geproduceerde grensscheydinge tusschen dit Cerspel en die van
Hengevelde tot nae richt in het marquenboek sal worden geregistreert.
6. Wordende de geswoorens gecontinueert en in plaats van de overleden Luttikhengel aengestelt
de Provinciale meyer Jan ten Doeschate en in deselvs indispositie of absentie deselvs soon Berent
ten Doeschate geaucthoriseert om als geswooren buerman in sijn vaders plaats te fungeren, mits
daar toe de gewoontlijke marquen eedt beyde presteren.
7. In opsigte van het te settene sluisje door de stadt Goor kan voor als nog niet worden
geresolveert, egter hebben presente goedsheeren goedgevonden sonder alderminste prejudicie
van een of andere parthijen nog daar uit eenige illatie te kunnen trekken te mogen lijden, dat door
gemelte stadt ter plaatse daar voorneemens souden wesen een sluise te maken, een dam te leggen

ter hoogte als sij vermenen te willen stouwen, ten einde door de gesamentlijke goedsheeren kan
gesien worden of er voor dit kerspel ook eenige schade uit kan redunderen, om die nae daar over
finaal te worden geresolveert mits hier van tijdige kennisse aen de Goedsheeren worde gegeven
door geseide stadt.
Aldus geresolveert en gesloten als boven. Was getekent.
J.C. Pothoff verwalter marquen richter
H.v. Ittersum
H.J. Bos RLMr versoekt hier
van copie
O.M. Bentink J.H. van Beverden
G. van der Sluis
H. Zegers van wegens
den huyse Weldam
Jan Menger
H. Seemsmaker
Alsoo sederd een geruimen tijd herwaards tussen de boermannen der marken Hengevelde en het
kerspel Goor eenige twist en oneenigheyd erresen is over de limiet scheydinge van voorschreven
marken, pretenderende de een als andere in hunne oude voorregten en wel voornamentlijk over
het plaggenmat in het Withag ongeveer het erve Bolscher successivelijk hoe langs hoe meer te
worden benadeelt en geprejudiceert.
Soo is ´t dat wij ondergeschrevene verwalter Marken Richters op de telkens herhaalde klagten
dier gesamentlijke Boermannen naemens onse heere principaal den Here Grave van Wassenaar
Obdam, Heere van het Weldam, marken richter der voorseyde marken en op approbatie der heer
en gecommitteerdens ons ter questieuser plaatsen hebben begeven gehad, en nae genoomene
oculaire inspectie, examinatie van saaken en nauwkeurig verhoor van parthijen voornaamentlijk
mede in consideratie nemende sodane plaatsen alwaar sig successivelijk met het mayen van
plaggen, brandwinningen als anders hebben gemijd gehadt, de volgende saken tot gemeene
genoegen van parthijen vastgestelt gelijk doen bij deesen sullende der halven van nu voortaan de
lake gean en beginnen met den steen leggende in den hoek van Berent Boesewinkels maet en van
daer langs het kampjen van Gerrit Boesewinkel door de gemeene veld en water weg door het
Withag, schietende op het beltjen alwaar ongeveer de plaats tot eene nieuwe te settene lakepaal
door ons is uitgebaakt en opgeworpen geworden.
Voorts met een half cirkel tot op den Dijck alwaar de weg van Hengevelde en Goor sig scheid,
van waar deselve verder sal gaan regt op nae de Houwhedden braak, alwaar al eer een oude
stomp tot een marken scheydinge soude hebben gestaan en nu mede ook tot het setten van een
nieuwe lakenpaal een plaats is aangewesen en opgeworpen.
Vervolgens sal die laake van daar regt over gemelte braak en verdere landerijen van voorschr.
erve Houwhedde gaan en dus uitkomen in den hoek van het soogenaamde Snijders veldjan, van
daar verder op den graven van het erve Groothedde off Bonenplas.
Sullende inmiddels het elshout in het Withag als van ouds moeten verblijven aen die van de stadt
Goor gelijk mede ook de Junnenhutte en kamp, soo lang de oude lieden leven; dog nae doode
derselver sal die hutte gesamentlijkerhand door de wedersijdsche marken moeten worden
geamoveert, de kamp geslegt en als dan voor de gemeentens blijven leggen; wordende voorts de
markenbode gelast desen aan bovengemelten gecommitteerde Goedsheren te vertoonen ten fine
deese onse gedane verrigtingen te willen approberen.
Actum Twickel den 26 July en tot Goor den 27 July 1768. Was getekent.
J.C. Pothoff als verwalter marken richter van het Carspel Goor
H. Zegers Verw. Mr
Rigter van Hengevelde
J.H. van Coeverden als gecommiteerde van het Carspel Goor en
Hengevelde
O.M. Bentink als gecommiteerde van het Carspel Goor
Wolt. Pothoff
gecommiteerde van het Carspel Goor
Hendr. Jan Bos Verw rentmr uit dien hoofde
gecommitt. van 't Karspel Goor 30 July 1768
G.J.H. Weerman als gecommit. van de
boerschap Hengevelde
Christ. Hulsken gecommitteerde van Hengevelde.

Ingevolge gedane publicatien van den 29sten april en 6 mey deses jaars holtink gehouden op het
erve Swierink den 12 mey 1770.
Coram dr J.G. Pothoff namens sijne excellentie mijn heere Grave van Wassenaer Obdam, heere
van het Weldam etc etc etc verwalter marken richter.
Assess.: De hoogwelgeb heere Baron van Coeverden wegens Wegdam en de heer geb heer Baron
Bentink namens Hekeren.
Zijnde neffens bovengenoemde verwalter marken richter en heren assessoren erschenen de heer
Baron van Ittersum als rentmeester van Sipculo en Albergen en burgermeester Jan Menger
wegens Geusendam.
1. Door de verwalter marken richter voorgedragen zijnde, dat deese vergaderinge was aangelegt
ter obedientie der publicatie van hun Ed Mog. Ridderschap en Steden van den 6 april deeses jaars
1770 rakende de uitwateringen, togtsloten etc, hebben de presente goetsheren geresolveert den
heere erfmarken richter te versoeken en te qualificeren om de oude waterleydingen en togtsloten
te laten uitgraven en opruimen, door die geene welke hulp van outs verpligt zijn te doen,
wordende de gesworen boermannen gelast binnen de tijd van agt dagen aen de heere erfmarken
richter of des selvs verwalter een formele lijste ter hant te stellen van alle togtsloten en
waterleydingen met bijvoeginge waer de selve beginnen, waer haer loop heen nemen en alwaer in
dese markte eindigen, wordende verders den heere erfmarken richter versogt daer over voor den
10 augustus de schouw te doen of te laten doen en op een volgende vergaderinge rapoort te geven
van welke effect deese opgravinge en ruiminge gewest is, of daer door de aftogt van het water
genoegsaam gefaciliceert is, dan of er nog meerdere en nieuwe dienden aengeleydt te worden om
daerna door de gesamentlijke goetsheren dien aengaande nader te worden geresolveert en
vastgestelt waer in soo een val, die nieuwe togtsloten of waterleydingen dienden gemaakt te
worden, ten einde aen de voorschr. heilsamen resolutie van HEMog. moge voldaen worden.
Aldus geresolveert op dag en plaats als boven, was getekent.
F.A. van Ittersum
J.C. Pothoff verwalter marken richter
J.H. van Coeverden
O.M. Bentink
Jan Menger
Ingevolge publicatie van den 8 en 15 september holtink gehouden op het erve Swierink in het
Carspel Goor den 16 september 1771.
Coram sijn hooggebgestr den heere Grave van Wassenaer Obdam etc etc etc heere van Weldam,
Oliedam ect ect ect, erf marken rigter.
Ass.: de hr verwalter landrentmr Bos en de hr advt van der Sluis.
Zijn vervolgens neffens welgemelte heeren erf marken rigter en hren adsessoren erschenen de
heere Baron van Ittersum tot Oosterhof namens desselvs hr zoon, als rentmeester van Sipculo en
Albergen, den hr Baron van Coeverden toe Wegdam, den hr Baron Bentink namens Hekeren, den
hr Zegers namens Weldam. burgermr Menger wegens Geusendam, burgermr Seemsmaker
namens de stadt Goor wegens het erve Nijhuis, dr Pothoff namens Senkeldam.
1. Gelesen zijnde het request door de burgermeester van Goor aen de staten deeser provincie
gepresenteert en het appoinctement van den 16 april 1771.
Door H.Ed Mog daer op verleent is goet gevonden aen H.Ed.Mog provisioneel te berigten dat de
goetsheren sig voor alsnog niet in staat bevinden een volledig berigt daerop uit te brengen omdat
ter oorsaak van het hooge water geen naukeurig ondersoek hebben kunnen doen of voor de marke
van het Carspel Goor door het setten van soo een schuttinge ook eenige schade soude kunnen
redunderen, waerom uit het midden van haer hebben gecommitteert neffens deselve erfmarken
richter de Hren van Ittersum, Coeverden, Bentink, Zegers en van de Sluis sullende de stadt van
Goor versogt worden uit de hove mede eenige te committeren, die neffens de gecommitteerden

van het Carspel voormelt in deese ondersoek kunnen doen nae het welke sig in staat stellen
bevinden om haer consideratie aen Heren Ed Mog te laten toekomen en Hr Ed te versoeken om
den termijn van berigt tot daer aen toe te willen prolongeren, wordende den heere erfmarken
richter versogt en gequalificeert om dit berigt aen H Ed Mog in te senden.
2. In opsigte van de verbijsterde landen of verponding worden de voorige resolutie geinhareert
en de marken richter versogt en gequalificeert om de onwillige welke zijn Gaerden Welmer en de
weduwe Heijink nu Fredrik ten Zijthof voor de tafel van H Ed te beklagen en haer aldaer tot
betalingen te constringeren, hebbende de heere van het Weldam als eigenaar van het
Swakenmeken nog verklaert waerdig te wesen te betalen soo ras de andere mede voldoen.
3. Door de hr Bos alhier zijnde gerapporteert dat ordres van H Ed Mog de Hren ordinaris
gedeputeerden bij resolutie van den 11 septmeber 1769 bekomen hadt om de aengegraven
gronden bij de provinciale erven door de meyers en ook het stuk bij Meerman te betalen mits
aengetoont word dat de post bij Meerman voormaals gemene gront is geweest, soo is door
goetsheren geresolveert de overige aengegraven gronden mede te doen betalen nae marken
resolutie van den 5 november 1763 art 2 en hebben de gronden nae voorseide resolutie
aengegraven conform die resolutie niet geleden worden.
En word den heere erfmarken richter of in sijn hooggeb absentie des selvs verwalter, niet alleen
gequalificeert om die penn. tegens gematinge van vijf procenten te ontfangen, binnen een jaar in
te vorderen en daer van op een aenstaende holtink rekeninge te voldoen, maer ook de onwillige
daer toe met middelen rechtens te constringeren.
4. Betreffende op de gemeente getimmerde huisjes soo blijft den eigendom, soo van de
huisplaatse als aengemaakte gronden, aen de gemeente, sullende inmiddels de oude Junne voor
het gebruik of huir jaerlijks betalen f 4-10-, Reef Jan f 1-10-, de oude Heuhedde 2-10-, en sulx
aen houden van de verwalter marken richter; dog dit maer tot revocatie toe, als behoudende sig de
goetsheren het recht om de huir te verhogen of de huisen nae goet vinden te doen removeren.
Sijnde in opsigte van de oude Junne bij de markenscheydinge van het carspel Goor en
Hengevelde van den 26sten en 28sten July 1768 reeds voorsien.
4. In opsigte van het maken van brand worden de voorige resolutien geinhareert wordende de
gesworens gecontinueert, dog in plaets van Doeschate aengestelt, onder ... op den huise Weldam,
Hendrik Luttikhengel welke aen handen van den heere erfmarken richter den gewonen marken
eed sal komen af te leggen.
Aldus gedaen en geresolveert op dag en plaats als boven. Was getekent.
J.J. Grave van Wassenaer
Z. Zegers als rentmr van het Weldam
W.J. van Ittersum
O.M. Bentink
Hendr. Jan Bos VLRmr
J.C. Pothoff namens het erve Senkeldam
G.H. van der Sluis
Jan Menger
H. Seemsmaker
Nae gedane publicatie van den 9 en 16 deeses maant Augustus holtink gehouden op het erve
Swierink in het Carspel Goor den 20 augustus 1772.
Coram sijn hooggeboren Gestr den heere Grave van Wassenaer Obdam etc etc etc, erfmarken
richter.
Adsess.: den heere Baron van Coeverden tot Wegdam en de hr verwalter landrentmr van Twenthe
H.J. Bos.
Zijnde wijders neffens de heeren erfmarken richter en hren adsessoren erschenen de hren Baron
Bentink namens Hekeren, richter Zegers namens Weldam, burgermr Menger namens
Geusendam, proc Auffemorth namens den heere Baron van Ittersum als rentmr van Sipculo en
Albergen, burgermr H. Seemsmaker wegens de stadt Goor namens het erve Nijhuis, dr J.C.
Pothoff namens Senkeldam, voorts burgermr Weerman voor hem en Engbert Koning met haer

beyden een halve waer, sullende uit maken alles ongepretudicieert, soo naderhant mogte
bevonden worden ongewaert te zijn.
1. De voorschr resolutien gelesen zijnde, is door de gecommitteerden goedsheren gerapporteert
dat wel de door die van Goor in de beek gelegte dijk hadden in oculaire inspectie genomen, dat
het hen toen wel voorgekomen was, dat voor dit carspel daar door geen schade wierde gedaen,
dat egter de proef onvolmaakt was om daer over met gerustheyd te rapporteren, waerop presente
goetsheren hebben geresolveert om eindelijk eens met fundament daer over aen H Ed Mog de
heren staten deeser provincie te kunnen berigten om aen die van Goor te permitteren om is het
mogelijk voor exspiratie van de aenstaende maand september haer sluisje zoo en in diervoegen,
als bij haer request geposeert hebben door de beek te leggen om tot een proef te dienen, onder
deese conditie nogtans om in val het selve eenige schade mogte causeren en niet konde
geremedieert worden, dat voorseide sluisje te removeren; soo egter dat sluisje onvermoedelijk
voor het aenstaende reces van de landdag niet konde tot perfectie gebragt worden, word den
heere erfmarken richter versogt om dit aen welgemelte heeren staten te berigten en om voorschr
reden prolongatie van berigt te versoeken; wordende ondertusschen de voorige gecommitteerden
versogt soo ras zij door die van de stadt Goor geadverteert word en dat het dit gemelte sluisje in
de vereyschte staat gestelt en er genoegsaam water is om de proefneminge te kunnen doen,
hetselve in oogenschijn te nemen om daer nae het berigt te formeren.
2. In opsigte van het verbijsterde stuk lands op den borger Alberscamp, worden den heeren
erfmarken richter versogt aen de eygenaars daer van te gelasten om onder haer uit te maken door
wie de te kort komende verpondinge of contributie moet betaelt, of dat zij anders de landen zullen
doen meeten om hoe de groote het te kort komende montant op zig te nemen en zoo sulx
onvermoedelijk door haer niet word nae gekomen, zoo word den heere erfmarken richter alnog
versogt en gequalificeert om zig conform de genomen resolutie van den 16 september 1771 art 2
aen de heeren gedeputeerden te addresseren.
3. Door Berent Brummelhuis, als eigenaer van het gedeelte van Boesewinkel dat voormaals
door Garrit Boesewinkel bewoont is geweest, een aenslag in de gemeente begonnen zijnde, die
hij wel soude willen aankopen, is geresolveert dat die provisioneel open zal laten leggen om door
markenrichter en gecommitteerden geexamineert te worden en op een volgende holtink daer van
te rapporteren, wanneer hier over nader zal geresolveert worden.
4. Wordende de voorige resolutie geinhareert en in plaats van de overledene gesworen
Krooshoop aengestelt Teunis Groot Bruggink mitsdoende aen handen van de heere erfmarken
richter den gewonen marken eed.
Aldus gedaen en geresolveert op dag en plaats als boven. Was getekent.
J.J. Grave van Wassenaer
H. Zegers wegens den huyse Weldam
J.H. van Coeverden
J.C. Pothoff namens Senkeldam O.M. Bentink Hendr. Jan Bos vlr
G.J.H. Weerman
Jan Menger
Hendrikus Seemsmaker J.B. Auffemorth
Ingevolge publicatie van den 18 en 25 July deeses jaers holtink gehouden op het erve Swierink in
het Carspel Goor den 31 July 1773.
Coram dr J.C. Pothoff thans verwalter marken richter.
Adsess.: den heere Baron van Ittersum rentmr van Sipculo en Albergen en den heere H.J. Bos
verwalter landrentmeester van Twenthe.
Zijnde verders erschenen den heere Baron Bentink namens Hekeren, den heere richter Zegers
namens Weldam, burgermr J. Menger wegens Geusendam, burgermr Hendrikus Seemsmaker
wegens de stadt Goor namens het erve Nijhuis.
1. Door de verwalter marken richter aen de goetsheren zijnde voorgeleesen en gecommuniceert

de resolutie van Ridderschap en Steden in dato den 27 october 1772 waerbij aan de stadt Goor
word geaccordeert het setten van een sluise bij de Spooltmors op de voet van het berigt door de
heere erfmarken richter op dat subject aen H.Ed.Mog. gedaan, waer op presente goetsheeren
gedelibereert hebben en ter voldoeninge van die resolutie tot gecommitteerden aengestelt, die met
die van de stadt van Goor het daer bij vermelt contract concipieren en oprichten, den heere richter
Zegers namens den heere erfmarken richter de hr verwalter landrentmr H.J. Bos en den hr advt
Gerh. van de Sluis die het selve geconcipieert en met de gecommitteerden van Goor hebbende in
het laatste der aenstaende maandt Augustus of ten minsten voor het midden van September aen
de goetsheren sullen communiceren op een vergaderinge daer toe door den heere erf marken
richter uit te schrijven.
2. Door burgermr Menger overgegeven zijnde een rekeninge wegens vacatie en verschot als
geweesen taxateur van de 1000 penn. in het carspel Goor, is geresolveert dat aan sijn weled in
gelijkheyd van andere marken zal gerestitueert worden desselvs verschot, verteringe en
transporten kunnende in deesen geen vacatie goet gedaen worden.
3. De gesworen boerman Breuil overleeden zijnde, is in desselvs plaats aengestelt Herman
Swierink die den gewonen marken eed aen handen van de verwalter marken richter heeft afgelegt
en tot marke boode gecontinueert Dijk Arent.
Aldus geresolveert op dag en plaats als boven en de vorige resolutien geinhareert. Was getekent.
J.C. Pothoff verwalter markenrichter
F.A. van Ittersum
O.M. Bentink
H.J. Bos vlr
Rentmr H. Zegers namens den huyse Weldam
Jan Menger
Hendrikus Seemsmaker
Ingevolge publicatie van de 3 en 10 october deses jaers holtink gehouden op het erve Swierink in
het carspel Goor den 12 october 1773.
J.C. Pothoff verwalter marken richter.
adsess.: Den heer en Baron van Ittersum als rentmeester van Sipculo en Albergen en den heere
richter Zegers.
Zijnde verders gecompareert den heere Baron Bentink wegens Heekeren, burgermeester Jan
Menger als eigenaar van het erve Geusendam.
Door de verwalter marken richter overgegeven zijnde contract door de gecommitteerde
goetsheren deeses carspels met de gecommitteerden der stadt Goor op den 14 september deeses
jaers 1773 ingevolge marken resolutie van den 31 july mede deeses jaers wegens het te settene
sluisje bij de Spooltmors op de voet en nae inhoudt van de resolutie van HEdMog de heeren
Staten deeser provincie van den 23 october 1772 opgericht, gesloten, getekent en gesegelt;
hebbende Baron van Ittersum hetselve overgenomen en den heer Baron Bentink daer van copie,
als mede van de resolutie versogt.
En dan verder hier over gedelibereert zijnde, heeft den heere richter Zegers namens des selvs
hooge heere principaal als een der grootste goedsheeren en erf marken richter verklaart het
gesloten contract te approberen, gelijk mede door burgermr Jan Menger en dr J.C. Pothoff, als
mede goetsheren van voorschr. carspel hetselve geapprobeert is, om nae gedane approbatie van
Ridderschap en Steeden de heere Staten deeser provincie in het markenboek neffens de resolutie
van hoog deselve met het gehandelde van gecommitteerden geregistreert te worden.
Aldus geresolveert met mederheyd van stemmen op dag en plaats als boven. Was getekent.
J.C. Pothoff verwalter marken richter
F.A. van Ittersum ad referendum
H. Zegers
Jan Menger
Ingevolge publicatie van den 24 en 28 April 1799 holting gehouden op het erve Zwierink in het
Carspel Goor op den 29 April 1799.

Wassenaar Twikkel marken richter.
Assess.: Landrentmr van der Wijck en den heer van Coeverden.
Zijnde verders gecompareerd C. ten Zijthoff namens den huize Heeckeren, Proc. Knape naamens
Geuzendam, H. ten Thije wegens de kerk van Goor, J. Senkeldam eigen geerfde, Arent Klein
Bruggink en Groot Bruggink.
De markenrichter heeft aan de vergadering voorgedraagen de stukken vermeld in de uitschrijving
van deeze holtink bestaande in de remonstratie van de verwalter Landrentmeester van Twenth,
het bericht der gezwoorens van het karspel en het extract uit het register der resolutien van het
intermediair administratie bestuur van het voormalig gewest Overijssel, luydende als volgt, fiat in
sertio.
Waarop gedelibereerd zijnde, is bij de gezamentlijke goedsheeren en geerfdens goedgevonden en
verstaan voor af eene commissie te benoemen, bestaande uyt de marken richter, den
Landrentmeester van der Wijck, den heer van Coeverden en de gezwooren Bruggink,
Luttikhengel welke mits deezen verzogt en gecommitteerd worden om het questieuse hout in
oogenschijn te neemen, de geheele zaak te onderzoeken, het recht des karspels Goor te
handhaven en ingevolge van dien den markenrichter te authoriseeren om ter gehoorzaame
voldoening aan de bewuste resolutie aan het departementaal bestuur in te zenden, het
gerequireerde bericht en daarbij de belangens en het recht van het karspel voor te draagen en zoo
veel moogelijk te verdedigen. Met verzoek dat de kosten hier door veroorzaakt niet tot laste van
het karspel moogen gebragt worden, maar dat daar omtrent het departementaal bestuur zoodaanig
gelieve te voorzien als het zelve billijk en reedelijk zal oordeelen.
Aldus gedaan op datum als boven. Was getekent.
C.G. v Wassenaar
A.L. van der Wijck
A.D. van Coeverden
B.J. Kanpe wegens
Geuzendam
C. ten Zijthoff
H. ten Thije kerkmeester
Jan Senkeldam
Hendrik
ten Zeldam woonen op Grodbruink
Ingevolge gedaane publicatie deezes jaars holtink gehouden op het erve Zwierink in het Karspel
Goor den 27 November 1804.
W. Hulsken gesubst. verw. marken richter.
Assess.: Hoogwelge Heer van Hugenpoth tot Aardt en Heekeren en den Heer LandRmr van der
Wijck.
Verders gecompareerd den HWgeb Heer van Coeverden tot Wegdam, Pr. B.J. Knape namens
Geuzendam, J.J. Smits namens Nijhuis, Jan ten Zenkeldam, J.H. Groot Bruggink, C. ten Zijthoff
namens het erve Meerman.
Ten eersten. Bij resumptie der voorige Goedsheeren vergadering en bevonden zijnde dat er in dit
karspel door verscheidene ingezeetenen gemeene gronden zijn aangemaakt en opgesmeeten,
zonder dat er van blijkt in het marktenboek, of dezelve volgens marken resolutien betaald zijn,
dan niet. Zoo is door goedsheeren en eigengeerfdens geresolveert, daar toe gecommitteerdens uit
hun midden aan te stellen, ten einde zulks te onderzoeken en de aangemaakte gronden naar haar
groote te taxeeren, waartoe bij deezen neffens den markenrigter of deszelfs gesubstitueerde
worde gecommitteerd den heere A.L. van der Wijck Landrentmr van Twenthe, G.F. Hugenpoth
tot Aardt bij deszelfs absentie C. ten Zijthoff en den heere A.D. van Coeverden tot Wegdam en
Pr. B.J. Knape, ten einde zulks met de gezwoorens hier na te benoemen ten spoedigsten te
effectueeren.
Ten tweeden. Wordende voorts tot gezwoorens aangesteld of gecontinueerd Teunis Groot
Bruggink op Luttikhengel, J.G. Sprokkereeff, Gerrit Kevelham, Jan Gijmink, welke den eed van
getrouwheid volgens marken resolutie in handen van den marken rigter of deszelfs

gesubstitueerde zullen hebben af te leggen.
Ten derden. Door den heere Hugenpoth tot Aardt voorgedraagen zijnde, dat door Harmen
Philipsborg gehoorende onder de stad Goor een hoekjen gemeene grond gehoorende aan het
karspel en wel aan den Spooltmors is aangegraven, het geen tot nadeel der ingezeetenen deezer
markte die daarom streeks woonende strekt, wordende de gezwoorens geauctoriseert dit den
eersten dag te doen inlijken en daar van aan den markenrigter of deszelfs gesubstitueerde kennis
te geeven.
Is voorts door den heer LandRm voorgedraagen dat bovengen. gecommitteerdens meede moogen
gequalificeert worden, te onderzoeken de grensscheidinge van de markte en het Karspel Goor
naar de Goorse zijde en deswegens zoo veel noodig met burgermeesteren dier stad in conferentie
te treeden, word deeze voordragt door de goedsheeren en eigengeerfdens geagreeerd.
Wordende voorts den marken rigter geaucthoriseert de huuren van die geene zoo huisjes of hutten
op de gemeente hebben staan en bij voorige marken resolutien gespecificeerd te innen en de zelve
in reekeninge te brengen.
Aldus gedaan en geresolveert op dato als boven. Was getekent.
W. Hulsken gesub. verw. marken rigter
A.L. van der Wijck
G.F. van Hugenpoth tot
Aerdt
A.D. van Coeverden tot Wegdam
B.J. Knape
Holtink gehouden op het erve Zwierink in 't Carspel Goor den 11 van Oogstmaand 1810.
W. Hulsken ges. verw. marken richter.
Pres. Goedsheren: Den heere A.D. Baron van Coeverden tot Wegdam en W. Jalink Hz namens
Geuzendam.
Deeze vergadering uitgeschreeven zijnde ten einde volgens Koninglijk Besluit de dato den 16 van
Grasmaand 1809 eene commissie aan te stellen ten einde een plan te beraamen of de gemeene
gronden in 't Carspel Goor geleegen, 't zij gedeeltelijk ofte voor het geheel, zouden kunnen
verdeeld worden.
Zijn de daar toe aangesteld den heere A.D. Baron van Coeverden tot Wegdam, Wolter Jalink Hz,
Carel ten Zijthoff als rentmeester des huizes Heekeren, Gerrit Kevelham en Jan Gerritsen
Sprokkereeff.
Aldus gedaan als boven. Get.
W. Hulsken ges. verw. markenrichter
A.D. van Coeverden
W. Jalink Hz.
Holtink gehouden op het erf Zwierink Carspel Goor den 14 July 1813.
Erf markenrigter de Heer Baron van Heeckeren tot Kell.
Assess.: de heeren Baron van Coeverden tot Wegdam en Gotte namens Groot Bruggink.
Presente eigengeerfde Hendricus Breteler namens Houwedde.
Na dat de markenrigter de presente gewaardens voor hunne tijdige comparitie had bedankt en de
gerelateerde publicatien geproduceerd, waaruit bleek dat deze holtink behoorlijk was
gepubliceerd en geaffegeerd, is door den heer erf markenrigter voorgeslagen om middelen te
beramen tot vinding van penningen ter afdoening van markenschulden. Waarop eenparig besloten
is, dat de sedert dertig jaren nieuw aangegravene gronden bij opmeting ten koste des aangravers,
zullen betaald worden tegen eenen bepaalden vasten prijs van twee en een halve stuiver de
vierkante roe veldgrond en vijf stuivers voor de vierkante roe groengrond, welke gronden zullen
opgenomen worden door eene commissie bestaande uit de heeren Baron van Coeverden, den heer
Gotte en C. ten Zijdhoff, in handen van genoemde gecommitteerden de penningen voor deze
gronden zullen betaald worden ten einde deze het als dan den markenrigter kunnen overgeven.
Nog worden de heeren gecommitteerden verzogt om de markenscheidingen te willen regelen, het

zij na de grenzen van Weddehoen, als ook die van de markte Depenheim en om dit met de
markenrigters der genoemde markten te willen regelen, willende hiervan rapporteren op eenen
aanstaanden holtink te houden in october dezes jaars.
Eene rekening van den timmerman Kraayenbeld ad f 53-14- is aangenomen om uitbetaald te
worden, zoodra er suffissente penningen in cas zullen zijn.
Een verzoek van den hr burgermr Gotte van Goor tot voldoening van timmermans reparatien aan
twee handwijzers in deze marke van f 9-12-12, is voor dit maal aangenomen om zoodra er gelden
in cas zal zijn, zonder prejudicie voor het vervolg, betaald te worden.
Het verzoek van den erfmarkenrigter om langs de Weldammer Allee, loopende van het huis van
Kooyen Roelof of Simerink na de kant van Zwierink tot aan het einde van den dijk na
Diepenheim, veldgrond aantegraven ter breedte van vijf en twintig a dertig roeden, is eenparig
goedgekeurd dat door den erfmarkenrigter kan aangegraven doen worden, mits er den bepaalden
prijs voor betalende.
Waarna de vergadering door den markenrigter bedankt en gescheiden is. Get.
v Heeckeren tot Kell markenrigter
A.D. v Coeverden
W. Gotte pro vera copia
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op het erf Zwierink Carspel
Goor den 18 January 1817 ingevolge gedane publicatie van den 2 dezer.
Verwalter Erfmarkenrigter W. Mellink.
Assess.: Hk Wilmink namens den heer Landrentmeester en Jan Zenkeldam.
Verders zijn als gewaarden erschenen de navolgende welke zonder gevolg in het toekomstige
voor deze keer als zoo danig zijn aangenomen Hendricus Houwedde, Arend Klein Bruggink, Gt
Dambrink voor het 1/2 erf Groot Bruggink en Hartgerink.
Na de vergadering voor de tijdige comparitie bedankt te hebben is door den verw.
erfmarkenrigter voorgelezen, de gerelateerde publicatien uit welke ook bleek, die behoorig
afgelezen en geaffegeerd waren en ter beraadslaging over het uitgeschreven punt overgegaan
zijnde, is door H. Wilmink namens den HWG heer Bentinck landrentmeestereen volmagt om te
compareren ende delibereren overgegeven het welk voorgelezen zijnde, een krachtig protest
tegen den verkoop door Goor voornemens zijnde te doen, inhield, waarmede zich alle de
geerfdens met den verwalter erfmarkenrigter eenparig geconformeerd hebben.
Waarna de verwalter erfmarkenrigter eenparig autorisatie verleend en verzogt is, om den heer
Gouverneur dezer provincie hier over te schrijven en hem te verzoeken het gemeentebestuur van
Goor te gelasten het carspel Goor in hun regt ongemoeid te laten.
Wijders is hem verzogt eene rekening van J. ten Zeldam van geleverde planken groot f 48-8- aan
de brugge bij Groot Bruggink in 1800 uit te betalen.
Waarmede de vergadering bedankt en gesloten is.
H. Wilmink
J. Kl. Bruggynk
J. Senkeldam
H. Heuhedde
Holting of goedsheeren en erfgenamens vergadering gehouden den 25 maart 1818 op het erve
Zwierink Carspel Goor ingevolge gedane publicatien van den Verwalter Erfmarktenrigter dd 14
Maart 1818.
W. Mellink Verwalter Erf marktenrigter.
Assess.: De heer C. ten Zijthoff en den geerfden J. ten Zenkeldam.
Nog erschenen de geerfde J.H. Heyink.
De verwalter erfmarktenrigter de vergadering voor hunne comparitie bedankende, produceert en
leest voor de gerelateerde publicatien, uit welke blijkt dat het houden van dezen holting behoorig
is gepubliceert en geaffegeerd en waar na door hem ter dezer vergadering voorgelegd wordt zijne

rekening van ontvangst en uitgaaf voor deze markte met het vidimus van heden getekend,
benevens de quittancien daartoe specterende en zijn na gehoudene deliberatien gecommitteerd
om die te examineeren en in cas van welbevinding te sluiten, de heeren Baron van Coeverden tot
Wegdam en W. Gotte.
Vervolgens wordt voorgelezen het rapport van gecommitteerden met het vidimus op heeden
getekend en is beslooten de heren gecommitteerdens voor hunne genomene moeite te bedanken
en het voormelde rapport te insereren in het protocol bij deze tegenwoordige markten resolutien
worden de heeren verwalter erfmarktenrigter en gecommitteerdens van den 14 July 1815 verzogt
en geautoriseerd van de gronden die nog mogten bevonden worden niet te zijn opgegeven of
voldaan, of welke nader aangegraven worden op te nemen, te doen meeten en de kooppenningen
te ontvangen en daar voor te quitteeren.
De vergadering heeft laatstelijk bepaald, dat de twee in 1817 aangelegde allees door de huizen
Wegdam en Weldam, de eerste loopende van het Wegdammer hek tot bij den Weldammer dijk,
de tweede van de Weldammer allee tegen Klein Kevelham, tot bij den handwijzer aan den
Haaxberger dijk, in vollen eigendom zijn, zullen en blijven aan voornoemde huizen; dat die
huizen over het daar opgepootte te groeien staande hout zullen beschikken kunnen en mogen
verkopen en weghakken als over hunnen vollen eigendom elk huis voor de allee door hetzelve
aangelegd en bekostigd. Onder deze voorwaarde echter dat het onderhoud der wegen door die
twee alles loopende zullen zijn en blijven ten laste en ten onderhoud van voorn. huizen, elks voor
zijne allee, zonder eenig verhaal of hulp te kunnen vorderen der markte. Welke servitut van
onderhoud van weg de vergadering wil hebben gehouden, als uitmakende den koopschat voor die
twee toegestane allees.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink verwalter erfmarkenrigter
C. ten Zijthoff
J. Senkeldam
J.H.
Heyink pro vera copia
Rekening van gedanen ontvangst en uitgaaf voor goedsheeren en erfgenamen des Carspels Goor
door den verwalter erfmarkenrigter W. Mellink.
1818. Ingevolge overgegeven register of lijst door heeren gecommitteerdens des Carspels, het
bedrag voor de aangegravene markten gronden f 782-7-8Uitgaaf is f 404-4-15, 5 pct voor de uitgaaf van f 353-16-13 = f 17-14-, maakt f 421-18-15. Blijft
in cassa f 360-8-9.
Vidimus ter vergadering van erfgenamen gehouden den 25 maart 1818. Get.
W. Mellink
Bovenstaande rekening geliquideerd, de quittancien specterende, de uitgaven nagezien,
goedgevonden, doorgehaald en den rendant terug gegeven.
Wordende hij bij deze van de gedane rekening gedechargeerd.
Goor den eersten April 1818. Get.
A.D. van Coeverden
W. Gotte pro vera copia
W. Mellink
1814. Voor grondlast voor dezen jare f 27-11-14
Aan Grimm voor het opmeten der gemeene gronden om aan te geven in de verponding 1812 en
1813 f 6-0-0
Belasting voor den weg van Amsterdam na Hamburg f 0-7-8
1815. Voor grondlast over dezen jare f 24-10-9
1816. De volle 5 termijnen voor den oorlogslast in 1816 f 24-9-9
Waar gaat af l.n.t. produit van f 24-9-9 sijndic bon met versch. interest te Amsterdam verkogt ad

85 3/5 pct f 21-8-0 maakt f 3-1-9
13 febr. Waanders timmerman voor 2 markten palen f 9-12-12
Grondlast over deze jare f 24-19-13
1 october Kreyenbeld timmerman voor reparatie aan bruggen gelevert hout enz. f 53-14-0
id. Modders timmerman voor het leggen eener goot bij Groot Scholten f 1-0-0
1817. Grondlast over deze jare f 23-11-0
Collecte loon aan gecommitteerdens ad 5 pct eener summa van f 782-7-8
voor de aengegravene gronden f 39-2-8
Slot der afrekening met de erfgenamen van wijlen den verwalter erfmarktenrigter Hulsken l.n. f
12-6-0
Aan J. ten Zeldam van de zaagmolevoor geleverde brug planken f 55-4-0
Aan heeren gecommitteerdens hunne rekening van vacatien en gedane diensten f 72-15-4
Declaratie van vacatien en voorschotten door den verwalter erfmarktenrigter van July 1815 tot en
met den 25 Maart 1818 f 50-8-2
Summa f 404-4-15
Vidimus ter vergadering van den 25 maart 1818. Get. W. Mellink
Op de erfgenamens vergadering gehouden 14 July 1815 aan de ondergetekende gecommitteerden
des Carspels Goor opgedragen zijnde om de sedert laatste 31 jaren, in de markte aangegravene
gemeene veldgronden op te nemen en daar voor de koopspenningen waarvoor in voorn.
vergadering den prijs bepaald werd, te rekenen met vierkante roeden Rijnlandsch, te ontvangen.
Zoo hebben zij de eer te berigten dat alle die gronden waar van de aangraving ter hunner kennis
gebragt is, door hun zijn opgenomen blijkens hier bij gevoegden staat subs A. Welke vervolgens
door den landmeter Verbeeck opgemeten zijn geworden. Vervolgens is hun daar voor door
aangraveren het volle bedrag van den koopschat betaald, welke penningen blijken dupl. sub B;
door hun aan den verwalter erfmarktenrigter overgegeven zijn.
Zij zijn verders ter regeling van de limites tusschen deze en andere markten zeer werkzaam
geweest, voornamelijk met die van Diepen en hebben daar toe verscheidene conferentien
gehouden met den HWG heer L.A. Sloet, E.B. ter Raa en eenige boeren, welke voor dat stedeken
zijn opgekomen. Van onzen kant hebben wij aan genoemde heeren voorgedragen dat niet alleen,
na ingenomene informatien van bejaarde personen, maar ook na het geen men mag besluiten uit
plaatselijke liggingen en rigting.
De scheiding der Varenhorster beek (nb bedoeld wordt waarschijnlijk Ravenhorster) ook uit het punt
waar op bij het doen der schouwe voor Deventer, de burgemeester van Diepen die heeren opwagt
en tot welk punt zij door den magistraat van Goor en den rentmeester van Weldam begeleid
worden. Ons is voorgekomen dat de scheiding tusschen het carspel en Diepen wanneer men
begind te laken van den dorren boom staande bij den wal van Groothedde aan den Veld kamp,
welke zoo als dit algemeen bekend is, als scheidepaal geacht wordt, zal zijn als volgt.
Van gemelden boom af loopende regt over het gemeene veld op een paal gestaan hebbende achter
tegen het Weldammer bosch, van daar langs het zelve over den weg van Weldam na
Nieuwenhuis regt het veld over, op de Raveshorster beek aan. Vervolgens regt aan op eenen
gestrampten eik staande op eenen hoek van den kamp onder Roesing voorn. kamp is aangeslagen
voor de grondlast op het releve van Goor en van daar tegen over de asschede bij de scheiding of
uitloop van die beek, zijnde zulks het punt waar de burgemeester van Diepen begindt mede te
schouwen en den rentmeester van Weldam eindigt.
Van de kant van Diepen werd gesustineerd dat de scheidingen zouden zijn, ook te beginnen bij
den dorren eik bij Groothedde aan het veld staande, maar van daar door en over het veld,

tusschen een gedeelte van land onder Zwierink behoorende, zullende die laak dan uitkomen op
het groene hek in den Weldammer dijk. Wijders van daar langs de sloot kort bij de Weldammer
bleek bezijden het els boschje in de Raveshorster beek, welke zij vervolgens als scheiding wilden
doen doorgaan tot op het punt waar zich voornoemde beek in de Schipbeek stort.
Veelvuldige bedenkingen tegen deze sustenuen hebbende en na ons bedunken zeer ongegrond
zijnde, hebben wij om deze zaak in het minnelijke af te doen, boven genoemde heeren namens
Diepen geproponeerd ondere nadere approbatie dezer vergadering, om het different in questie ter
beoordeling en finale decisie aan twee onpartijdigen van wederzijden te benoemen over te geven,
in welke propositie die heeren geen genoegen hebben schijnen te nemen.
Alle onze pogingen, dus buiten effect gebleven zijnde, zoo is het en blijft die questieuse zaak
voor als nog op den voet als voorheen.
Over de marktenscheiding tusschen het Carspel en Weddehoen hebben gecommitteerden de eer
te berigten dat volgens de aanwijzing der boermannen des carspels dezelve zou zijn als volgt.
Van af den steen welke ligt aan de Regge in het hooyland het Vree genaamd onder het erve
Sprokkereef tot op den steen liggende op het Goorsche Broek achter den zoogenaamden
Varkenvoord, van daar op een paal staande in een kampje aan het Heeckersche hooyland, de
Zenkeldamsche maat genaamd. Vervolgens over den Morsch langs Geuzendams dam en zoo ver
de bovendeur heen van de Visscherij, over twee dennenboomen staande aan het kampje in het
veld tegen de Posse, tot op den Steenen Laak staande, staande op de Schatkuile achter Brugginks
Braak. Voorts van gemelden paal dwars door Roelvinks kamp bij Moerwinkel in gebruik, op het
hek van gemelden kamp aan Wiener veld, van daar over het veld langs Toeschen kamp op den
paal staande in het veld, verders voor Lutten Jan henen, door zijn land op den steen in het land
van Bernardus Lutte, op den hoek leggende, alwaar het vereenigings punt is, van de markten
Carspel Goor, Weddehoen en Hengevelde.
Vervolgens hebben wij opgenomen de scheidingen tusschen Hengevelde en het Carspel die zijn.
Van laatst gemelden steen langs Bolschers Bosch, op den steen staande in het Withag. Verders op
den paal staande aan den Haaxberger weg. Vervolgens over het Asschenpotter veld, door den
kamp van de Junne op den steen aan Houwedden Braak. Voorts om gemelde braak door een sloot
tot op den hoek van het hooiland onder het erve Slot, van daar door een sloot langs gemeld
hooiland. Wijders dwars door een sloot tusschen Snieders en Veurgers land, verders loopende
voor het erve Snieders heen door het veld op een jagtpaal staande in een hoek bij Houwhiddink.
Voorts door een sloot tot aan het Diepensche Broek, alwaar zich Hengevelde, Diepen en het
Carspel vereenigt, bij den dorren boom staande bij Groothedden Wal aan het veld.
Goor den 1 Maart 1818. Get.
W. Mellink
C. ten Zijthoff
A.D. van Coeverden
W. Gotte
pro vera copia
Holting of Goedsheeren en Eigengeerfden vergadering gehouden op het erve Zwierink martkte
Carspel Goor op woensdag den 14 October 1818 ingevolge gedane convocatie van den Verwalter
Erfmarktenrigter dd 3 October.
W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter.
Assess.: Den heer Baron van Coeverden en den heer W. Gotte.
Nog verscheen de heer C. ten Zijthoff.
De Verwalter Erfmarktenrigter de vergadering voor hare comparitie bedankt hebbende,
produceerde en las voor de gerelateerde publicatien uit welke bleek, dat het houden van dezen
holting behorig was gepubliceerd en geaffigeerd.
Waarna men de propositie van den burgmeester van Diepenheim overwoog, ten einde het
verschil over de marktenscheidingen ter beslissing over te geven aan eenen van wederzijden te

benoemenen expert en is daar op besloten van die propositie aan te nemen, zullende de
marktenrigter en gecommitteerdens reeds te vooren belast met het afdoen dier zaak zich des
vereischt wordende verders daar mede kunnen belasten en den te benoemenen expert daartoe de
benodigde procuratie afgeven.
En word bij dezen benoemd en gecommitteerd van de kant van het Carspel Goor tot expert, ten
einde het verschil te beslissen, den heer en mr J.G. Becking te Borculo, welke zal verzogt worden
deze commissie op zich te nemen, met belofte van volkomene approbatie en schadelooshouding
onder vrijwaring als na regten. Verders met magt van substitutie van een derde scheidsman, door
hem en den expert van Diepenheim te benoemen en te qualificeeren inval door hen gene
convenant mogt gevonden worden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter
A.D. van Coeverden
W. Gotte
C. ten
Zijthoff pro vera copia
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden woensdag den 5 Mey 1819 op
het erf Zwierink markte Carspel Goor ingevolge gedane publicatien van den verwalter
erfmarktenrigter dd 23 April.
Present W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter.
Assess.: Den HWGeb heer Baron van Coeverden tot Wegdam en den HWGeb heer Sloet tot
Warmelo ontvanger der Domeinen.
Nog waren tegenwoordig de heer C. ten Zijthoff pro fe, de heer Gotte daar toe gequalificeeerd
namens Olijdam, Hendrikus Houwedde, Manus Hartgerink, Jan Hendrik Heyink namens zijn
vader, Garrit Dambrink op Boswinkel voor dit maal als gewaarden aangenomen, zonder eenige
consequentie voor het vervolg.
De Verwalter Erfmarktenrigter de vergadering voor hare comparitie bedankt hebbende,
geproduceert en leest voor de gerelateerde publicatien uit welke bleek, dat het houden van dezen
holting is gepubliceerd en geaffigeerd.
Waarna door den heer van Coeverden en hem namens de Vrouwe van Weldam, de propositie
gedaan werd tot het benoemen eener commissie, die geautoriseerd zou worden tot het formeeren
van een behoorig plan van verdeeling der gemeene marktengrond, tot het opneemen van die
gronden, om die vervolgens door een deskundige landmeter voor de markte te doen meten en
eene kaart te formeeren en om van een en ander na afloop dier werkzaamheden, aan de
vergadering te rapporteren.
Voornoemde voorstel in omvraag gebragt zijnde, werd die door de goedsheeren eenparig
aangenomen de geerfdens Houwedde, Hartgerink, Heyink, Boswinkel en Groot Bruggink, namen
in dezelve geen genoegen.
En zijn tot gecommitteerdens tot het in order brengen van bovengenoemd werk, bij dezen onder
belofte van schadelooshouding met magt van substitutie en onder vrijwaring als naar regten
benoemd de heeren W. Gotte, C. ten Zijthoff pro fe en Hermannus Pierik namens den heer Sloet
tot Warmelo met verzoek aan voornoemde commissie, om met alles den meesten spoed te maken
en om op de minst kostbaarste wijs voor de markte eenen landmeter aan te nemen en met hem
over zijn salaris te accordeeren. En zal tot narigt en volmagt aan de commissie copia van dit
verhandelde uitgereikt worden.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter
A.D. van Coeverden
W.M. Sloet
W. Gotte
C. ten Zijthoff pro fe
pro vera copia

Holting of Goedsheeren en Eigengeerfdens vergadering gehouden in het Carspel Goor op het
erve Zwierink op maandag den 14 February 1820 ingevolge gedane publicatien van den
Verwalter Erfmarktenrigter dd 5 dezer.
W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter.
Assess.: De heer Baron van Coeverden tot Wegdam en de heer C. ten Zijthoff.
Verders verscheen Hendrikus Houwedde, Jan Hendrik Heyink, Mans Hartgerink, Garrit
Dambrink op Boswinkel en den HWG heer Sloet, ontvanger der Domeinen.
De Verwalter Erfmarktenrigter de vergadering voor hare comparitie bedankt hebbende,
produceert en leest voor de gerelateerde publicatien uit welke bleek dat het houden van dezen
holting behoorig is gepubliceerd en geaffigeerd.
Waarna door hem aan de vergadering kennis gegeven werd, hoe dat hij benevens de
gecommitteerden belast met het formeeren van een plan van verdeeling der gemeene
marktengronden met den burgemeester en leden van den raad der stad Goor eene overeenkomst
had getroffen, betreffende den uitkoop van het regt van houthak in het Withag, aan de stad Goor
behoorende, en wel voor eene zumma van f 143-0-0 numeraire waarde, of f 300- 2 1/2 pct
Nederlandsche effecten, diensvolgens proponeerde, dat men bij resolutie op heden goedkeure het
door hen verrigte.
Na in omvraag gebragt te zijn, hebben de geerfdens Houwedden, Heyink, Hartgerink en
Boswinkel gedisapprobeerd en tegen de overenkomst geprotesteerd. De heeren van Couverden
tot Wegdam, C. ten Zijthoff en de verwalter erfmarktenrigter namens de HGB Gravinne van
Wassenaer, Vrouwe van Weldam, keuren het verrigte volkomen goed en hebben voorn. verwalter
erfmarktenrigter bij dezen gequalificeerd en geautoriseerd tot het aangaan en teekenen van het
koopcontract met het bestuur van Goor en om den koopprijs bij de markte in uitgaaf te brengen,
met magt van assumtie, belofte van schadelooshouding onder vrijwaring en verband als na regt.
En is derhalve bovengenoemde overeenkomst met Goor en verdere te maken contract ingevolge
de wet, met meerderheid van stemmen besloten.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink
A.D. van Coeverden
W.M. Sloet ontv. der Domeinen neemt genoegen
in het verrigte
C. ten Zijthoff
J.H. Heyink
H. Heuwedde
Gerrit Dambrink
pro vera copia
Holting of Goedsheeren en Eigengeerfdens vergadering gehouden op woensdag den 28 february
1821 aan het erve Zwierink markte Carspel Goor, ingevolge gedane publicatien van den
Verwalter Erfmarktenrigter dd 17 dezer.
W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter.
Assess.: De HWG heer Sloet ontvanger der Domeinen en de heer C. ten Zijthoff.
Verders verscheenen de heer W. Gotte als gecommitteerde en de eigengeerfdens J.H. Heyink, Jan
Elkink op Zenkeldam en Hendrikus Houwedde voor ditmaal zonder consequentie in het vervolg
als gewaarde aangenomen.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met het voorlezen der door de custors van
Goor gerelateerde publicatien, waaruit bleek dat het houden dezer vergadering aan de beide
kerken behorig is afgelezen en aangeplakt.
Na dat het register der aangegravene gronden met het vidimus op heden getekend was, werden
alle binnengegravene posten daarop vervat, voorgelezen en na daar over gehoudene deliberatien
besloten dat No 4 zijnde 393 roeden groengrond binnengegraven door Doeschot en Reef zullen
betaald worden met f 49 37 1/2 cts aangemerkt wordende niet beter dan veldgrond te zijn. Dat op
de aanmerking van Gerrit Boswinkel die vermeende door de aangraving No 5 gedaan door Balk

uit Woolde benadeeld te zijn, geen regard kon geslagen worden, overminderd het regt het geen
voorn. Boswinkel tegen Balk zal vermeenen te hebben, als willende de vergadering zich niet in
die particuliere questie steken en dat door den verwalter erfmarktenrigter op den tweeden April
aanstaande in eenen termijn van de aangravers ontvangen, worde den koopprijs der gronden op
het register vervat, met magt van substitutie onder belofte van goedkeuring, vrijwaring als na de
wet en regt van transactie.
Waarmede de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink verwltr erfmktrg
W.M. Sloet
W. Gotte
A.D. van Coeverden
C. ten Zijthoff
J.H. Heyink
J. Elkink
H. Heuwedde
pro vera copia
Holting of Goedsheeren en Eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Carspel Goor aan
het erve Zwierink op woensdag den 13 Juny 1821 ingevolge gedane publicatien van den
Verwalter Erfmarktenrigter dd 1 Juny 1821.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess.: De heer van Couverden tot Wegdam en de heer C. ten Zijthoff.
Verders verscheenen J.H. Heyink namens zijn vader, Hendricus Koning, Jan Elkink op
Zenkeldam.
De verwalter erfmarktenrigter opende de vergadering met het voorlezen der publicatien welke
volgens relaas der custors te Goor aan de beide kerken op twee achter eenvolgende zondagen
afgelezen en aangeplakt zijn. Na met het vidimus ter dezer vergadering de missive van
gecommitteerdens getekend te hebben, las hij denzelven voor. Waarop na gehoudene deliberatie
besloten werd van de heeren gecommitteerdens W. Gotte, C. ten Zijthoff en H. Pierik magtig te
maken en te qualificeeren gelijk zij bij dezen magtig gemaakt en gequalificeerd worden, om ten
einde in regten eene geregelde en behoorige grensscheiding tusschen deze markte en die van
Hengevelde te obtineeren bij de regtbank van eersten aanleg te Almelo, eenen Procureur te
benoemen en aan te stellen tot het doen van eisch tot finale regeling der questieuze grenzen
tusschen hier en Hengevelde en tot het aanwenden dier demarches, welke in deze zaak noodig
zullen bevonden worden, met magt van substitutie en transactie en om al dat geen te doen,
hetgeen de goedsheeren en geerfdens zelve present zijnde, zouden kunnen mogen en moeten
doen. Onder belofte van restitutie, approbatie en vrijwaring als na regten.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink
A.D. van Couverden
C. ten Zijthoff
J.H. Heyink
H. Koning
J. Elkink
pro vera copia
Goor den 14 Mey 1821.
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en geerfdens des Carspels Goor den 13 Juny 1821.
Get. W. Mellink Verwalter Erfmarktenrigter
De gecommitteerden belast met het werk der verdeeling van de gemeene markten grond in het
Carspel Goor zouden zich bereids in staat zien gesteld goedsheeren en geerfdens het plan van
verdeeling te hebben kunnen voorleggen, waare het niet dat zij in dit werk veele moeyelijkheden
hadden ontmoet, die noodwendig uit den weg behoorden geruimd te worden en waar tijd en
geduld toe vereischt wierd.
De meeste dezer zwarigheden zijn na hun oordeel op de best mogelijke wijze afgedaan, doch
hebben onderscheidene malen te vergeefs beproeft de kwestie in de grensscheiding tusschen het
Karspel Goor en Hengevelde op de hoogte van het Withag, in der minne, zoo met eenige
belanghebbende, als met de daar toe gestelde commissie uit laatst genoemde markte te
termineeren en daar zij de scheiding die men van de kant van Hengevelde verlangd onmogelijk

kunnen volgen, terwijl na hun inzien dit tot groot nadeel voor het Karspel Goor zoude zijn.
Zoo vinden zij zich verpligt hunne committenten hier van bij dezen te moeten kennis geven en
ten einde afdoning van zaken te bekomen, verzoeken zij tevens hun van de nodige en ampele
autorisatie te willen voorzien, om een geregtelijke scheiding te obtineeren.
Waartoe wel geen ander middel zal overschieten of dat goedsheeren en geerfdens zoodanige
middelen mogen beramen, als dezelven tot afdoening dezer questie, met hun belang meest
overeenkomstig zullen oordeelen.
Get. De gecommitteerden voornd.
W. Gotte
C. ten Zijthoff
H. Pierik
pro vera copia
Holting of Goedsheeren en Eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Carspel Goor op
maandag den 5 November 1821 ingevolge gedane publicatien van W. Mellink verwalter
erfmarktenrigter dd 26 octobr.
Zijn verscheenen de heer Baron van Heeckeren tot Kell erfmarktenrigter.
Assess.: De heer A.D. Baron van Coeverden tot Wegdam en de heer Baron Sloet ontvanger der
Domeinen.
Verders de heer O.M.T.A. Baron van Hugenpoth tot Heeckeren, Jan Elkink op Zenkeldam, Jan
Hendrik Zwierink op Heyink namens zijn vader, Hendrikus Breteler op Heuwedde, Garrit Wes
op Boswinkel en de heer C. ten Zijthoff.
De heer erfmarktenrigter opende de vergadering na dezelve voor hare comparitie bedankt te
hebben met te doen voorlezen de publicatien welke volgens relaas der custors aan de beide
kerken te Goor op twee achter een volgende zondagen zijn afgelezen en aangeplakt, uit welke het
houden van dezen holting gebleken is.
Na de genomene resolutien betreffende de verdeeling der markten gronden en de regeling der
markten gronden, herlezen te hebben, werd geproduceerd en met het vidimus ter dezer
vergadering getekend en voorgelezen, het rapport van gecommitteerdens met de er bij
behoorende stukken en na zulks overwogen te hebben, is met meerderheid van stemmen besloten,
dat dezelfde commissie verzogt zal worden, zoo als zij bij dezen gequalificeerd wordt, om met de
stad Goor eene voordeliger schikking voor het Carspel Goor aan te gaan, betreffende de
geproponeerde halve afstand van den Varkenvoordt en Spooltmors, waarvan de commissie
verzogt wordt op eene nadere vergadering verslag te geven. De heer van Hugenpoth namens
Heeckeren verklaarde er zijne toestemming niet toe te kunnen geven. Sustineerende de geheele
Varkenvoort en Spooltmors, een eigendom van het Carspel te zijn en alzoo in geene schikking te
kunnen komen, tot er van de kant der stad Goor bewijzen van haar regt geproduceerd worde.
En is verder in omvraag gebragt het tweede gedeelte van het rapport, betreffende de gemaakte
verdeeling waarvan de kaart en de aanwijzingsstaat door den landmeeter J. Koorsen opgemaakt,
alhier in de vergadering geproduceerd en overgegeven is en hebben geerfdens zulks eenparig
goedgekeurd, doch heeft de heer van Hugenpoth zich niet geopponeerd tegen de verdeeling aan
der overige toegewezen; doch teffens verklaard omtrent het aan hem toegedeelde zich niet te
kunnen expliceeren en hier omtrent te blijven in zijn geheel uit hoofde van het verschil met de
stad Goor.
En is voorts nog door den heer erfmarktenrigter geproponeerd om de heeren van de commissie te
verzoeken om het rapport voor zoo ver het is goedgekeurd, ingevolge heden genomene resolutie
ter executie te leggen, het welk met eenparigheid van stemmen is goedgevonden. En zijn nog tot
leden dezer commissie verzogt en benoemd de heeren Sloet en van Hugenpoth welke laatste
echter zich hier van heeft geexcuseerd.
Waarmede de vergadering gesloten is. Get.

v Heeckeren tot Kell
W.M. Sloet
A.D. van Coeverden
C. ten Zijthoff
J.
Elkink
H. Bretelaar
J.H. Zwierink
De heer van Hugenpoth het plan van verdeeling niet goedkeurende ziet af van de tekening, zulks
attestere. Get.
v Heeckeren tot Kell pro vera copia
Vidimus ter vergadering van goedsheeren en erfgenamen des Carspels Goor dd 5 November
1821. Get.
v. Heeckeren tot Kell
Rapport nopens de verdeeling der gemeene markte grond des Karspels Goor Schoutambt
Markelo Provintie Overijssel.
De gecommitteerden bij resolutie van goedsheeren en geerfdens van den 5 Mey 1819 benoemd
en geautoriseerd tot het formeeren van een behoorlijk plan van verdeeling der
gemeenschappelijke markte grond des Carspels Goor tot het opnemen van die gronden, dezelve
vervolgens door een deskundig landmeeter voor de markte te doen meten, in kaart te brengen en
om van een en ander na afloop dier werkzaamheden aan de vergadering te rapporteeren.
Hebben de eer daar aan thans te voldoen en het volgende verslag goedsheeren en geerfdens in
voorschr. markte aan te bieden.
Na door eene oculaire inspectie gedaan in het bijzijn van den landmeeter J. Koorsen zich
oppervlakkig te hebben bekend gemaakt met de locale situatie van het Carspel Goor, bevonden
zij zestien perceelen heide en groengrond in gemelde markte gelegen en het gemeenschappelijk
eigendom van goedsheeren en geerfdens uitmakende, als mede twee perceelen welke hun
kwestieus zijn voorgekomen, van welke gronden hier nevens de lijst wordt overgelegd sub litt A.
Om tot een regtmatig plan van verdeeling te geraken, was het nodig dat de commissie in de eerste
plaats de grensscheiding tusschen deze en aangrenzende markte regelde, de gronden waar de stad
Goor mede aanspraak op had, trachte in eigendom te krijgen en omtrend de questieuse gronden,
de nodige overeenkomsten te treffen.
Veele moeylijkheden deden zich bijzonder in het werk der grensscheiding tusschen de stad Goor,
Diepenheim en de markte van Hengevelde op, als met de stad Goor omtrend de zoogenaamde
Varkenvoort en Spoltmors; deze stad sustineerd als van ouds daar geweid en zelfs door de buiten
burgers daar geplagd, recht op deze grond te hebben, van deze zijde aldaar het zelfde recht
uitgeoeffend wordende en geene grensscheidinge op deze hoogte bekend zijnde, oordeelde de
commissie tot vermijding van procedures, hieromtrend eene schikking te moeten ingaan en zijn
met de regering dezer stad over eengekomen, deze kwestieuse grond gemeenschappelijk ieder
voor de halfscheid te verdeelen, terwijl bij eene nadere conferentie zich gemelde regering niet
ongenegen heeft getoond om de halfscheid van de stad Goor onder de vereischte approbatie van
de daartoe bevoegde autoriteiten aan het Carspel Goor af te staan voor den prijs die men in deze
markte gewoon was van een vierkante roede veld- of groengrond te percipieren.
Op het zoogenaamde Withag, had de stad Goor zedert onheuglijke jaren het recht van den
houthak en konde al mede niet ten voordeele van goedsheeren en geerfdens dezer markte in
deeling worden gebragt, alvoorens gemeld recht te hebben uitgekogt, welk recht dan ook door de
commissie van de regering van Goor met approbatie van heeren gedeputeerde staten dezer
provincie, voor de som van f 134 37 1/2 ct is geacquireerd.
Met Diepenheim was de kwestie over de grensscheiding niet minder gering; de daartoe gestelde
commissie konde in de regeling derzelve niet naar hunnen wensch slagen en zach zig
genoodzaakt en kwam met de heeren gecommitteerden van Diepenheim overeen om door twee
onpartijdige arbiters een einde aan deze zaak te doen maken, welke dan ook na wederzijdsch

belangen gehoord, uitspraak gedaan hebben en daarvan verbaal opgemaakt, welk verbaal van
grensscheiding door dezerzijdsch gecommitteerdens is geteekend en thans nog onder die van
Diepenheim is berustende, welke na men vermeend zwarigheid maken het zelve mede te
ratificeeren uit hoofde daar in geene mentie was gemaakt, dat het erve Zwierink op het
Diepensche Broek in het vervolg geen plaggen zoude mogen mayen, iets waartoe de commissie
ten eenemaal onbevoegd was niet alleen, maar ignoreerd immer dusdanige overeenkomst te
hebben gemaakt. Intusschen is van de zijde des Karspels Goor de door de arbiters bepaalde
grensscheiding bij de verdeeling der gronden gevoegd.
De kwestie in de grensscheiding met Hengevelde is al mede geregeld, het is de commissie gelukt,
na de op hun bij markten resolutie van den 13 Juny jongstleden verleende qualificatie, om des
noods eene geregtelijke scheiding te obtinereen, het verschil in der minne te treffen en tot stand te
brengen, hebben aan de ene kant wel is waar eenige groengrond verloren doch aan de andere
zijde weder goede brandgrond gewonnen.
Den zoogenaamden Marsch tusschen Geuzendamsdam en Zenkeldam, was al mede kwestieus uit
hoofde de marktescheiding met Wien, noch niet defenitief was geregeld en daar die regeling nog
eenige tijd konde aanlopen en groote kosten voor de markte veroorzaken, vorderde het belang een
einde hier aan te maken en de commissie oordeelde aan goedsheeren en geerfdens geen ondienst
te doen van met de commissie uit de markte van Wien voor de som van tien ducaten over een te
komen en te verklaren dat de grensscheiding, zoo als die thans tusschen de Schoutambten Delden
en Markelo is bepaald voortaan ook tot marktescheiding zal gehouden worden, waardoor een
groot gedeelte van bovengemelde Morsch in het Karspel is komen te leggen en ten profijte van
hetzelve is gekomen.
Kragtens de op hun verstrekte kwalificatie trof de commissie overeenkomst met den landmeeter
J. Koorsen bovengemeld om de gemeenschappelijke gronden in deze markte gelegen op te meten,
daarvan een kaart en een plan van verdeeling te formeren, de gesteldheid der gronden op te
nemen, te waarderen en de particuliere eigendommen af te treden, welke dan ook dadelijk en na
de alvorens voor het vredegeregt van het kanton Goor blijkens acte hier bij sub B beeedigd te zijn
op de punten alwaar geen kwestie bestond, met dezen arbeid een begin maakte en niet uit hoofde
van de opgenoemde verschillen dan langzaam heeft kunnen voort arbeiden.
De gecommitteerden de kaart bevattende het plan van verdeeling en aanwijzingsstaat van de
gemeenschappelijk gronden door de deelgenoten verkregen, wordende hun door genoemde
landmeeter ter hand gesteld zijnde, hebben de eer deze stukken sub litt C en D bij deze te
exhiberen en waaromtrend hun alleen overig blijft de gronden en motiven te ontvouwen, waarom
zij nevens den landmeeter gemeend hebben, de daarbij voorgestelde verdeeling aan beter oordeel
te mogen onderwerpen.
Dat de verdeeling bij loting of bij openbare verkoop, niet dan met groot nadeel voor de
geintresseerden in dezen kan plaats hebben, zal wel geen breedvoerig betoog behoeven. Alleen
zijn de in deze markte gemeenschappelijk bezeten wordende gronden, volgens het oordeel dezer
commissie vatbaar tot de verdeeling in natura, zoo als zulks op de kaart wordt aangetoond.
Ten opzigte dezer verdeeling heeft de commissie als principe aangenomen dat alle grond
eigenaren in deze markte zoo ongewaard als gewaard behooren deelgenooten te zijn, alsmede dat
de kleine bouwlieden naar mate hunne behoeftens en ten einde niet aan den bedestaf te geraken,
eene zekere hoeveelheid gronds gratis vooraf behooren te hebben. Zooals op den aanwijzingsstaat
sub litt D in de colom van aanmerkingen te zien is en tot maatstaf der geprojecteerde verdeeling
heeft men geen billijker basis kunnen uitdenken, dan na de grootte der particuliere gronden van
de deelgenoten in dezen te rekenen, terwijl de grondbelasting uit hoofde van derzelver
onregelmatigheid hun tot geen rigtsnoer konde verstrekken en onbillijk gevonden, dat groenbosch

en wilde particuliere gronden tegen bouwlanden zouden gerekend worden.
De onderhavige verdeeling der gemeenschappelijke grond is alzoo geschied als volgd: ieder
gewaarde of ongewaarde ontvangt voor elke hem in eigendom toebehorende
1000 vierkante treden bouwland 32 1/2 R. (Rijnlandsche) roeden
2000 vierkante treden groengrond 32 1/2 R. roeden
3000 vierkante treden bosch of wildegrond 32 1/2 R. roeden
De ongewaarde grondeigenaars geene gebouwde eigendommen in het Carspel Goor gelegen
hebbende ontvangen voor ieder
1000 vierkante treden bouwland 30 R. roeden
2000 vierkante treden groengrond 30 R. roeden
3000 vierkante treden bosch of veldgrond 30 R. roeden
Dit verschil heeft men gemeend te moeten maken om dat laatstgemelden hoe genaamd geen recht
van brandwinning op de marktegronden hebben. De aandeelen der deelgenoten in deze gemeene
gronden zijn, zoo veel immer mogelijk was, op het naaste van de bij hun eigendommelijke grond
gelegen.
De op de kaart onder No 67, 68 en 69 voorkomende perceelen heeft de commissie geoordeeld
onverdeeld te moeten laten No 67, is de waterpoel in het Ossenpotterveld, dat tot een
zoogenaamde Ruitekolk ten nutte van de inwooners van het Karspel Goor behoord te verblijven.
No 68 is gelegen aan den Haaxbergerweg op de grensscheiding van Hengevelde en No 69 bij de
Lutte aan het Wienerveld en over welke twee laatstgem. perceelen hier na verder zal gesproken
worden.
Het is de commissie ook niet ondinstig voorgekomen aan weerszijde van de groote wegen, op de
kaart als zoodanig voorkomende, zes R. roeden tot verbetering en onderhoud derzelven te moeten
onverdeeld laten, tot op welke distantie de eigenaaren des verkiezende hunne perceelen zullen
kunnen opgraven of afsluiten. In het algemeen kunnen de eigenaaren de naast elkander leggende
perceelen grond voor gemeene kosten van elkander afscheiden volgens art. 646 van het
Burgerlijk Wetboek.
Omtrent het regt van over- of door een weiding met naburige markten, vermeenen
gecommitteerden te moeten opmerken dat die dit recht heeft, zulks bij voortduuring zal kunnen
behouden, doch die zijn perceel afgraaft of afsluit, het recht verliest om zijne beesten op de
onbebouwd liggende landen te doen weiden, naar evenredigheid van den grond die hij daar door
aan de gemeene weide onttrekt volgens art. 648 van opgedagt wetboek.
De eigenaren wiens land tusschen andere landen is ingesloten en die geen toegang hoegenaamd
tot de gemeene weg hebben, zijn beregtigt om over den grond van hunne geburen ten dinste van
hunne erven, een overgang te vorderen. Deze overgang of uitweg moet genomen worden aan de
zijde waar den toegang van dit stuk land tot den gemeene weg de kortste is, volgens de 5e
afdeeling 2e boek 4e titel 2e hoofdstuk van meergemeld Burgerlijk Wetboek.
Dat het Karspel Goor, ofschoon de gemeene gronden verdeeld zijn, belast blijve met het
onderhoud van bruggen, wegen, waterleidingen en van zoodane werken als van ouds ten laste van
deze markte zijn geweest, zal aan geene redelijken twijffel onderhevig worden geacht. De kosten
zullen echter in het vervolg op eene andere wijze als zulks tot dusverre heeft plaats gehad,
behoren gevonden te worden.
De commissie is mits dien van oordeel dat deze last op de door de deelgenoten uit de
gemeenschap verkregen wordende grond behoorde te worden gelegd, waartoe de eigenaren
volgens art 686 van gezegd Burgerlijk Wetboek volkomen bevoegd zijn; en dat alzoo de
noodzakelijke jaarlijksche als buitengewoone kosten kunnen gevonden worden naar proportie
van ieders geacquireerd eigendom en naar mate van de grootheid der som in een, twee of meer

dragelijke termijnen te betalen. Uit de ten dezen overgelegde memorie sub litt E blijkt, dat zoo
aan devicit van de markte rekening, als aan kosten op de onderhavige verdeeling dezer gronden
gelopen, een schuld ten laste dezer markte beslaat van f 1041-5-0. Tot bestrijding dezer schuld
zijn gecommitterdens van gevoelen dat in de eerste plaats de rechten welke goedsheeren en
geerfdens op de volgende goederen hebben aan de gebruikers derzelve in vollen eigendom, met
bijvoeging van de daarbij toegedeelde gronden behooren afgestaan te worden, voor de na te
melden prijs als:
De Houwheddink hutte voor f 120.de Haverhutte f 55,Reef Lammerts plaatsje f 310,Het weideken bij Harrewes aan den bouwman van dit hofhorig erve voor f 75,Voorts de onverdeelde percelen No 68 en 69 aan de geenen welke dezelve tegen marktprijs
begeren over te nemen voor f 295,De aangegravene groengrond bij het plaatsje van Bernadus ter Balkt bemeyerd door Jan Assink
volgens marktprijs voor f 70,Het hout dat in de markte gevonden en bij dezen gecalculeerd wordt op f 50,En eindelijk de pretentie op Hengevelde wegens het aandeel dezer markt in den verkoop van de
Junne of Assepotter hutte gecalculeerd op f 50,-, te betalen in vier gelijke termijnen binnen den
tijd van een jaar na den verkoop met de renten van vijf ten honderd gereekend in het jaar. De
gemeenschappelijke eigendommen zouden volgens boven gemelde rekening alzoo tezamen
kunnen opbrengen de som van f 1025,En in de tweede plaats zoude het verder mankerende ter bestrijding der schulden, door de
gezamentlijke deelgenooten behoren gekweken te worden. Edog in geval van niet verkoop der
bovengemelde eigendommen, gelijk ook bij mindere opbrengst derzelve, zal het ontbrekende
altijd door de gezamentlijke deelgenoten behoren gevonden en geacquiteerd te worden, berekend
na proportie der grond die dezelve hebben ontvangen een penning per roede, leverd de som op
van f 729,-. Eindelijk vermeenen de gecommitteerdens de vergadering ook te moeten rapporteren.
Dat op de kaart de groengrond van de heide of veldgrond niet te onderscheiden is, doch hier
omtrent heeft hun de expert J. Koorsen meergemeld verzeekerd, dat de aanwezige groengronden,
naar mate van het recht dat de geerfdens daar op hadden en na voorgekomen omstandigheden zijn
verdeeld geworden.
Dat de perceelen op het terrijn alle door gaten of kuilen zijn uitgebaakt en aan de deelgenoten,
zoo zij vertrouwen, genoegzaam bekend zijn. Dat behalve de aanwijzing door den landmeeter
gedaan, de commissie het noodzakelijk heeft geoordeeld, de deelgenoten in persoon te moeten
hooren, ten dien einde liet zij dezelve oproepen zoo als blijkt uit de bijlage sub litt F; de
belangens van de opgekomene zijn als toen gehoord en de ingebragte en gegrond bevonden
bezwaren zoo veel mogelijk geredresseerd.
Dat de kaart en aanwijzingsstaat gedurende een week ter publieke visie heeft gelegen, dat bij
gewoone kerkenspraak ter kennisse van de belanghebbende is gebragt en blijken dan uit de
relasen van de kosters, hierbij sub litt G en H, dat niemand anders gedurende deze tijd eenige
bezwaren op de verdeeling heeft ingebragt, als alleen den bouwman van het hofhorig erve
Luttikhengel, welke wenschte dat men de grondbelasting in de verdeeling tot basis hadt genomen
en vermeende ook voor zijn erve te weinig van de groengrond gekregen te hebben. De commissie
van de billijkheid dezer bezwaren niet overtuigd zijnde heeft denzelven tot deze vergadering
moeten ranvoyeren.
De commissie vetrouwd hier mede genoegzaam de geprojecteerde verdeeling ontvouwd te
hebben en hun rapport te kunnen sluiten met den wensch van daar door eenigzints van den haar

opgedragen last te hebben voldaan.
Aldus onder de gewone submissie gerapporteerd den 6 November 1821. Get.
W. Gotte
C. ten Zijthoff
H. Pierik pro vera copia
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden op vrijdag den 11 maart 1825
aan het erve Zwierink in het Carspel Goor ingevolge gedane publicatien van den verwalter
erfmarktenrigter dd 24 February.
W. Mellink verwalter erfmarktenrigter.
Assess.: A.D. Baron van Coeverden tot Wegdam en O.M.T.A. Baron van Hugenpoth tot
Heeckeren.
Verders zijn verscheenen C. ten Zijthoff pro sc, Jan Hendrik Zwierink op Heyink, Garrit Wess op
Boswinkel en Berend Jan Elkink op Zenkeldam.
De verwalter erfmarktenrigter heeft de vergadering geopend met voor te lezen de publicatien
welke volgens relaas der custors aan de beide kerken te Goor op twee achter een volgende
zondagen zijn afgelezen en er twee dubbelden van aangeplakt geworden. Waarna hij
geproponeerd heeft om het eigendom het welk het Carspel Goor heeft aan het stukje groengrond
leggende tusschen het huis van Harrewes en de Weldammer Allee te verkoopen en na dit voorstel
in verband beschouwd met de propositie door het bestuur der stad Goor gedaan om boven
genoemde grond tusschen dit carspel en voorzeide stad in het vriendelijk te verdeelen overwogen
te hebben, is met meerderheid van stemmen besloten om die grond gemeenschappelijk met de
stad Goor, het zij uit de hand tegen eenen billijken prijs aan den bouwman op Harwes te
verkoopen, of om anders zulks publiek te laten doen. Waartoe bij dezen geautoriseerd worden de
verwalter erfmarktenrigter en Berend Jan Elkink op Zenkeldam met magt van substitutie en
transactie onder belofte van schadelooshouding, vrijwaring en goedkeuring. De heer van
Hugenpoth tot Heeckeren heeft verklaard zich met de genomene resolutie niet te kunnen
vereenigen maar tegen dezelve te moeten protesteeren.
Waarna de vergadering gescheiden is. Get.
W. Mellink
A.D. van Coeverden
C. ten Zijthoff
B.J. ten Zenkeldam
G. Wes
voor copie conform
Holting of goedsheeren en eigengeerfdens vergadering gehouden in de markte Carspel Goor op
vrijdag den 20 July 1832 ingevolge gedane publicatien van den heer Erfmarktenrigter dd 6 July.
Present de heer J.D.C. van Heeckeren van Twickel, erfmarkten rigter.
Assess.: de heer A.D. Baron van Coeverden to Wegdam en H. Morsinkhof als eigenaar van het
1/2 erf Meerdam.
Verders verscheen G. Wess.
De heer erfmarktenrigter heeft de vergadering doen openen met de voorlezing der publicatien
blijkens welke volgens de relazen der costers aan de beide kerken van Goor het houden dezes
holtings op twee achter eenvolgende zondagen, bekend is gemaakt waarvan twee dubbelde
publicatien aan de kerken zijn aangeplakt geworden.
Na vervolgens het punt van convocatie overwogen te hebben strekkende om den erfmarktenrigter
te autoriseeren om ingevolge het rapport van gecommitteerdens en de daarop genomene
erfgenamens resolutie van den 5 November 1821 het Reef Lammerts plaatsje en het land gelegen
bij de Haver en Houweddink hutten, ten voordeele der markt te kunnen verkoopen; is daarop met
eenparigheid van stemmen besloten om bij dezen den heer erfmarktenrigter te verzoeken en te
autoriseeren om het eigendom of de regten die de goedsheeren en geerfdens van het Carspel
hebben of vermeenen te bezitten op de landerijen of gronden in gebruik bij de bewooners der

Reef Lamberts, Haver en Houweddink hutten, het zij publiek of onderhands te kunnen
verkoopen; met magt van substitutie en transactie onder belofte van schadeloosstelling en
goedkeuring.
Waarna de vergadering gescheiden is. Geteekend.
v Heeckeren van Twickel
A.D. Coeverden
H. Morsinkhoff
G. Wess
voor copie conform

